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Isz Amerikos
8 moteres sužeistos laike 

susigrūdimo.
I

New York. — Vienh szilk u 
krautuve paskelbė pereita san- 
vaito, kad ji numusza kaina 
ant szilkiniu panezeku ir kito 
kiu dalyku iki $1.00. Sekauezia 
diena isz ryto prie tos krautu 
ves susirinko tiek moterų, kad 
besigrusdamos in vidų i n lauže 
langu stiklus ir tuomet pradė
jo veržtis per langus. Pasek
mes buvo tokios, kad 8 moterys 
buvo sužeistos sutrukusiais 
stiklais, kai kurios gana sun
kiai. |U

Brangios paneziakos.
JVheeling, W. Va.

las Kupiški, nuėjo in l’cir 
užtemino

l’ovy- 
szt O- 

ri ir užtemino szilkincs pan- 
cziakas kurios jam labai pati
ko o kurios kasztavo 
tai, bet sumanė, kad goriau pa
siimti už dyka ne kaip užmo
kėt. Locnininkas sztoro užte- 

I’ovyla kaip dėjo pan- 
cziakas po bruslotu, paszauke 
palieijanta, na ir PovyInkus 
turėjo užmokėt ne tik už pan 
ežiukas, bet 10 doleriu bausmes 
ir $12 už kasztus — viso $22 ir 
4.5 centus.
Pypke priežastis nesutikimo. 

Milwaukee, Wis. — 
danti pypke kuria 
Ona Borderiene, buvo priežas- 
te szeimyniszko nesutikimo po 
penkių menesiu pagyvenimo su 
savo Vilimu k ir C m u bu Co pri
pratus prie rūkymo pypkes, 
bet niekados josios nciszczys- 
tydavo ir smirdėjo baisei. Vy-
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Smir- 
rukvdavo 

• 9

' ras tos smarves 
kensti ir

Ant galo

negalėjo nu- 
kada tik paeziule 

pradėjo rūkyt, tai Vilimas isz- 
dumdavo isz st ūbos.
ana diena teip toli iszdume, jog
da nesugryžo, Ona dabar skun- 
dže ji už apleidimu ir persisky- 
rftna.
$128,000,000 kareivių bonams 

pirmais metais.
Washington, D. (— Veto 

ranu Biuras kreipėsi kongre- 
sziems me- 

?7 milijo
nai doleriu kareiviu bonu isz- 

inskaitant 1,188,- 
adminisl racijos

sau praszymu, kad 
tams luitu paskirta 12

iszmoketa 327,-
Į»iiiigais, su-

mokėjimui, 
500 doleriu 
iszlaidoms padengti. 8,178,240 
doleriu busią
125 veteranams
momis po 50 doleriu ir mažiau, 
o 18,451,274 doleriu per pirma 
metu ketvirti turėsią Imt isz
moketa apdraudu dalimis mi
rusiųjų veteranu giminėms, 
kuriu skaiezius siekia 1K5,499.

Nužudė mergina kad nenorėjo 
apsivesti su juom.

Jersey Ci t y, N. J.
Bagiui,- 32

Jonas 
metu amžiaus, nu

žudė Julia Vareeza, po tani pa
leido sau 'kulka in krutinia, už 
tai, kad nenorėjo už jo teketi. 
Elzbieta Toklaski, 40 metu, li- 

in kojakos sužeista 
szaudymo.

Vareeza laike burdingierius 
ir sekėsi jai gana pasekmin
gai. Jonas teipgi buvo vienas 
isz josios burdingieriu, pasiu- 

- tiszkai insimylejo in savo gas- 
padinelia ir nekarta melde jo
sios idant apsivestu su juom, 
bet Julia nenorėjo apie tai ne 
mislyt, nes Jonas turėjo tė
vynėje paczia ir du vaikus ir 
czionais gyveno jau penkis 
metus. Ana diena, paantrino 
savo klausymu, bet Elzbieta 
staezei jam pasakė, jog netekes 
uM jo ir gana^Tada Jonas isz-

szauoyt su augszcziau minėta 
pasekmių, atimdamas ir sau 
gyvastį.
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Daug užmuszta ir sužeista eks- 
plozijoi amunicijos.

Buka reszl, 
j Dau žmonių likos užmuszta ir 
j sužeista
\’( )S 
kada
t ruko prie Bukareszl 
buvo bombarduotas 
dais ir bomboms rodos kad

Runmnije.
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karaliszka szeimyna 
nuo mirties, 

magazinas 
o. Miestas 
su grana- 

ne-
vidonas ant jojo užklupo, kož 

mieste likos isz- 
Didelis granadas tra

ka ra I isz k o | lalociaus 
su paczia

nas langas 
kultas.
ko prie
kur stovėjo kandus
tik keliolika miliutu priosz eks
plozije. Badai kibirksztis n no 
praejnanezios maszinos uždegė 
magazinus. Isz viso buvo net 
asztuonios eksplozijos. Du puf- 

szimtas darbi
ninku vos apsisaugojo 
baisios mirties.
niszkos.

300 Baltrusai užklupo ant 
Lenku.

Trys szimtai apsi- 
Baltrusu, turėjo 

kruvina susirėmimą su lenkais 
aplinkinėje Vilniaus prie lietu- 
viszko rubežiaus, užmuszdami 
|18 lenku o 
do.
Trys paczios — vienas vyras.

Berlinas. — Kupczius Ilardt 
apskiinstas už daugmoterysta. 
Ilardt priesz kare gyveno Ro-

kai kareiviu ir
\'OS
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Bledes milžka pi i nk i n i us miosl oli u<, 

nupuolė per 3-1 valandas. T
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žmonis nepamena nuo IS’SP meto.
<lar\ilama daug Medes i>z priežastie.' 

p< >l \ i n jok i o

23 mergaites sudege 
prieglaudoje.
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In ka tiki biskupas Brown.
Cleveland, Ohio. — Kaltini-

4

I let a 11,''

J uozas

savo Nil

Sugriaus bažnyczia del 
deszimtuko.

Wheel ing 
ssonville, 

maža bažnytėlė, kuri likos pa

Ryga. — 
ginklavusi u

Druid Hills Goll’ k I i ui 
aplaikydami bled 
nagesiai likos 
likt nil ingiausi žmonis.

sudego ana diena,
<‘s anl >zimt<» t nk>iaii(-ziii doleriiu. Keli ug- 

užmnszti ir sužeisti. In laji kliuha prigulejos

>a- A I Inn! a. (la..

sužeist i.

W. a. — Kaime-
W. Va., stovi

Isz Lietuvos.
Nuszove savo sunu kuris stojo ; 

apgynime motinos.
Milwaukee, Wis.

Lukszis likos uždarvlas 
jime už nužudinima
liaus Vinco, 25 metu. Balieijan 
tai ejdami pro narna iszgirdo 
sziivius, inhegia in vidų persi
tikrini kas lenais atsitiko, ra
do Vincą mirsztanli ant grin
di). laja diena 
sugryžes isz ligonbult 
dosi kelis menesius, 
na tėvas 
kuriai I

> susibarė 
buvo 

kumszczius per

Vincas buvo 
ės kur ra- 
Taja die- 

su 
uždą ves 
veidą.

paczia 
kelis

Suims
nio akte, kuri asztuoni Epiško- negalėdamas žiūrėti kaip levas

stojo jo- 
Ullbego 

ant virszaus alsinesze revolve- 
tai vrab’L nuszaudamas sunu ant vie- 

netikejima, in bibliszka mokslą 
bažnytinius instatus. Esą 

s szitokius žodžius
“Mano dievas,

trejybo: materija yra tevA 
ga yra suuus, i 
dvasia szventa.

Nėra

palu vyskupai inteike savo ko- | pa niek i nėjo
legai Brown, parodoma kuriais apgynime,

yra p - -- -punktais remiantis Grown 
kaltinanias erezijoje, 

*1 • • • ««•»« ■

mstat us.
___ _ S ’

gamta,
s, 

o instatvmai —

‘‘Nėra jokios 
keti, kad Jehova, Jėzus, Bud- 
da, ar Alia, turėjo ka nors prie 
sutvėrimo, palaikymo ir iszlai- 
k\mo pasauln
’“Nors

ir I)ede Sama visa
vaikui is myli Santa ('lauš apie 

nesu
lanki i, kad jie ka nors man pa
darys,
nors padaryti, reikia dirbti ar
ba paežiam, arba kiliems žmo
noms. Kaipo tikri gyvi, 
kianti asmenys,
Kristus ir Dodo Samas tiek tu
ri inteknies ant gyveninio kiek 
žmogus ant menulio.

mot i na, 
tesąs

4 ... ...........
įstatyta 43 metai adgal. Kam- 

akmenije randasi de- 
szimts centu, kuri indejo pul
kininkas Albertas Humphreys, 
vienas isz sziadieniniu turtin
giausiu žmonių pramonėje. Ta- 
ji desziniluka indejo būdamas 
vaiku, o buvo tai jojo pirmuti
nis deszimlakas koki kada už- 
lirbo.

Dabar pulkininkas 
aplaikyti t a ji 
atminties, o idant 
isz kampinio 
siigriaui i bažnytėlių, 
pastatys nauja,'puikesne.

pi mam

(

geidže 
deszimtuka ant 

ji iszgaut 
akmens, palieps 

o už lai

dvideszimts sužei-

sijoi ir ten apsirodė, 
iszsižadėjo paczios

ir
jis sakas

v ra B
.In

priezast ies ti-

k ?

asz myliu Broli Jozu 
laika, kaip

Kalėdas, asz va ik iszkas

nes asz žinau, norint ka

Brolis
vei-

Jezus

y I

Washingtonas da gyvas?
Atlantic City, N. J. --- Atsi-

buvo ezionait iniam sude isz- 
klausymas aplikuotu ant uke- 
siszku popieru. Kada sudže už
klausė Salvatoro Argo kas

Valstijų, tai
Imk .Jurgis 

o gubernatorium 
yra vice preziden

tas Coolidge. Argo aplaike po- 
pieras nes kitus klausymus at
sake užganadinanezei.

ezionait iniam

prezidentu Suv. 
žmogelis atšaki*
Washington 
New Jers<‘\

v ra

Mirė isz baimes pamatęs 
kitus negyvus.

Minneapolis, Minn. — Jeffer- 
šono vieszkcliu, apie tris mylės 
nuo St. Paul, lokes automobi
lis nusirito nuo pylimo in pa
kalne ir užsidegė. Du automo
biliu važiavusiu žmones buvo 
užmuszti. „Netoliese buvęs ūki 
ninkas pamatęs nelaime ir at
bėgės gelbėti, iszvydes kas at
sitiko, pats krito negyvas.

t ris-

tos.
Motere pagamino 235,426 

valgiu.
New York. — Iii laika

deszimts metu Katre Donahue 
pati l’armerio pagamino 
426 valgiu del savo szeimynos.

33,192 kepa-
5931 keiksu ir

Priek tam iszkcpc 
lėliu duonos, 
7,968 pajų, padare 1,555 stiklus 
vaisiu, iszaugino 7,062 visztas, 
iszrnusze 5,456 svarus sviesto, 
36,468 valandas praeido
gojiniu, czystinimo ir skalbimo 
drapanų. Jeigu už savo darbu 
pareikalaut u 
prigulėtu jai 
485.50:

inaz-

užmokėsi i, 
nuo vyro $115,- 

sako, jog

tai

Bet Katre 
dirba.noringai del savo vyro ir 
vaiku ir niekad nepailso tuoni 
darbu. — Ar daug lokiu nio-

randasį, Žinoma, kad
4 4

toriu
sziaiidieninei 
kioms moterimis 
bus.

Iszmusz 7% centą ant at
minties Hardingo.

Washington, D. (— Ant at
mint ies mirusio prezidento 
Hardingo, 
deuszas Sweet isz New Yorko

LIETUVOJE UŽMUSZTI DU
GARSUS PLESZIKAI.

Kaunas. — Szesztadieni ge- 
apskritys

(Papras-

gūžio 4 d. Tauragės 
turėjo indomu kurą. Czia nuo 
senai siautė du garsus pleszi
kai: Makuza ir kitas, kurio pa
vardes nebepamenu
tai korespondento atminti pa
vaduoja piesztūkas, k’ed.) szie- 
dii naujausiai apiplesza* Bala- 

iždininka, 
atimdami isz jo 1,000 litu pini-

u ir iszduodanii jam “
pinigus pasitmie kaipo \al- 

tybine alga už tarnavimu ka-

kiu savivaldybes

kvitą”

Po karei 
ir kūdikio 

atbėgdamas Ri X'okietija apsi
vedė antru kartu, bet po asztuo 
niu menesiu pamėtė ir antra 
paczia. apsivesdamas 
czia. Bet pirma motere atva
žiavus in Berlina, pradėjo szni 
pinet kur josios vyras randa
si, po kokiam tai laikui ji sura
do ir apskundė, 
baudė ant szesziu 
kalėjimu teip 
apalpo. I'ame 
trijų moterių sude, kurios kei
kė ant sudžiaus už toki vi roką 
ir visos trys mėtėsi apalpusiam 
in pagialba.
moteriszka szirdis.

Paslėptas karaliszkas skarbas 
surastas.

Centinia. — Paslėpti skarbai 
mirusio czarnoguros karaliaus 
Mikalojaus, kuris yra vertas 
30 milijonu doleriu, likos su
rastas artimoje Cetinijos, s\a- 
lyczioje Czarnogure ir kaip ro
dos dabar bus iszt lalytas terp 
karaliszkos szeimynos. l^ajesz-

menesiu
su tre-

Kada ji nu- 
menesiu in 

persigando, jog 
kilo klvksmai

Jau tai tokia

Žinoma, 
f lape re i ’ ’ 

niekad
to
ne

su savim drauge.

mirusio
, kongresmonas Ta- 

y 

perstatė bila, kuris, jeigu per- 
eitu, duotu valdžių

puse milijono 
7*/2 cento. Ant 
pinigo rastųsi

ingalioji-

< >
esu 
s 
riumenej. Jiems in pėdas buvo
išstatyta policija. Kur tai pa
keliui in Szilale jiedu susidūrė 
su 2 Szilales milicininkais,.ku
riuos tuojau niigin|<lnvo ir su
simetė in vežimą vožėsi kaipo 
“belaisvius”
Vaitimėnuose pas girininką bu 

susirinkimas, ku
riame dalyvavo 9, ginkluoti* ei
guliai. tnsiverže in susirinki
mą pleszikai ir tuos nuginkla
vo, paprasze pinigu, užkandžiu 

toliau pasienio 
' ir belaisviais

vo eiguliu

Duoda ir vėl atima žeme nuo 
kareiviu.

Raudondvaris (Kaimo aps.) 
1920 motais Romainių dvare 
buvo duotas žemes sklypas ati
tarnavusiam Lietuvos kariuo
menėj savanoriui N. Savanoris 
gavės žemos insigijo reikalin
gu žemes ūkini kurti gyva ir 
negyva inventorių, taip pat pri 
re nges
statyti, pageriii(‘s žemesnesu- 
tose del visuomenes, 
žmokeneziais 
niais javais, g 
mos Re formos 
žemes sklypą

liku vaikai ėjo žmones pjauti, 
iszpjove .5 szeimynas musu pa
rapijoj, ir tie žmogžudžiai visi 
buvo gerai žinomi, nes tos pa
czios parapijos
pjovė žmones, kurie civiliu pi- 
liecziu pagauti tapo susodinti 

kapiniu. Buvo ple- 
kluonai ir na

mai, o kun. Baltuszka drysta
sakyti, kad viskas buvo ramu.

Nuodija ir nuodijasi.
— Praeita savaite 

pil. Civilesas (Gardino g. 8
n r.) užnuodijo

parapijonys

prie žydu 
sziami svirnai,

t

medžiaga trobesniams
Kaunas.

4*

isz kur 
ir 1 ka vasari- 

gavo žinia, kad že- 
Valdvba duota 
isz jo atima ir 

perduoda kitam, neturineziam 
daugiau teisiu kaip jis žemes 
gauti. Apylinkes gyventojai re 
formos vykdomųjų instaigu 
pasielgimu yra 
kad panaszus 
ir kituose apskrityse.
kuriai manydami, ar ir ju ne
laukia toks likimas, nerimas- 
tauja ir su mažesniu intensivu- 
mu dirba jiems pa vesta darba.

Žoldžiu 
kultūros srity, žemes 
nisterijos dėka, spareziais žiug 
sniais žeitgiame .... . ”

vy kdomuju
pasipiktinę, 

atsitikimai esą 
Nauja-

sakant, žemos ūkio 
l’kio Mi-

ma iszmuszimo 
nauju pinigu 
vienos puses 
paveikslas mirusio prezidento 
Maldingo. Pinigas bus padirb
tas isz nikelio kaip penkcentis.

Nojus gyveno 64,800 metu!
Philadelphia. — Pagal seno- 

■ •viszkus atrastus užraszus, tai 
senas patriarka Nojus gyveno 
64,800 metu, 
Matuzelis buvo tik kūdikiu tu
rėdamas 639 motus. Profesoris 
dr. Ghiera isz Pennsylvanijos 
universiteto surado rasztus ku
rio užtvirtina ilga amžių No
jaus. Tik nežino kaip tada žmo
nis skaito savo motus.

kas parodo jog

ir iszvažiavo 
nauja 
vežini.

stoiką ”
Tuo tarini vijimosi au

gio. Plesziku gaudymo ekspedi
cija pereme narsus Skaudvilės 
nuovados virszininkas 
las, 
los szauliai ir sziaip gyvento
jai. Ties Kaltinėnais viehame 
miszkely pleszikai buvo aplenk 
ti keliuku per miszka. ir pada
ryti jiems spąstai. Czia. invy- 
ko smarkus susiszaudymas. 
Užmuszti abudu pleszikai ir 
vienas belaisvis netikėtai šuna
kiai sužeistas in galva. Plcszi- 
kuy abudu nudėjo vienas 
Skaudvilės szaulys. Sužeista- 

jnilicininkui padaryta 
operacija, yra yiltics, kad jis 
pagys.

jam

4 i

Norvi-
kuriaiu prisidėjo SkauHvi-

kojiniai dingusio skarbo buvo 
daromi slaptai tuojaus po avie
tiniai karei liet be jokios pasek 
mes. Buvo manoma, kad miru
sia karalius paslėpė savo skar- 
ba kitoje vieszpatysteje. Po il
gu jeszkojimu, ant galo pasise
ko serbiszkam ininisteriui su
rasti senam name, terp rakan
du, surasti keliolika dideliu 
kapam. Kada juos atidarė, ra
do daugybių auksiniu plytelių 
su karaliszku ženklu. Kuparai 
buvo gerai paslėpti ir tik neti
kėtinai juos surado. Teipgi ra
dosi daugeli maisziuku su auk
sinais pinigais visokiu sklypu 
ir suraszus kur randasi (lan
giau auksiniu plytelių.

Kansas City— Mulioriai Kansas City 
aplankydavo po $9 ant dipnos, 
bet pagal nauja kontrakta da
bar gaus po $10 ant dienos.

— Visosia szakosia pramo- 
nystes pakelineja mokosezius 
darbininkams, tiktai tiejei, ku
rio dirba su plunksna turi 

’ konsti ir neaplaiko jdydesniu 
algų. t-"‘

trikioriai pareikalavo $1 ant 
valandos o dailydes $1.25, '

Aszfabula, Ohio’ elec-

[valandos o dailydes $1.25

.savo mylima, 
paskui iszgere nuodu patsai ir 
mirė, Kaimynai pasakojo apie 
szia tragedija sekaneziai:

Pil. Civilesas pirmiau užsiini 
davo pirkliavimu pinigu, o vė
liau j au turėjo nuosava koko- 
jno parduotuve lusimylejo in 
p-le nors patsai Vienoj turėjo 
žmona su vaikais. Pastaruoju 
laiku jisai su savo myliiya ne
gyveno santaikoj, vis burdavo
si. Gegužes 1 d. vėlai vakaro 
atėjės prisigėrės iii mylimosios 
butu pubudines tarnaite ir ja 
prigirdės. Vėliau pabudino isz 
miego savo mylima ir priverto 
ja iszgerti alaus su kokojinu. 
Jisai pats taipgi iszgere tokio 
alaus su nuodais. Vienok ji pa
juto, kad jai negerai darosi, 
iszbego laukan ir iszkele trink
sima, ant kurio subėgo kaimy
nai ir policija. Ji tuojau tapo 
nugabenta in ligonine. Bet ji
sai nesileido niekur vesti ir už 
2 valandų mirė, 
iszgelbeta ir gyva.
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pirmyn.
Mokiniu Apvogimas.

Vilniaus lietuviu beudrabu- 
ezio, Didžioji gatve 12 huv. 
(bankas) mokiniu pereita an
tradieni pavogė baltiniu, pora 
eilių virszutiniu rubu ir kit. 
Nuostoliai siekia iki 800,000,- 
OOOrn. Piktadariaipa tykojo ka 
:da mokiniti buvo iszeje pusry- 
cziauti ir pritaiko rakta inlin- 
do iii viena kambari. Vogdami 
paliko savo 
nuncszus policijon ir 
džius intarianiaji 
gys sugauti', tik daiktu nebė
ra. Jauni vagiliukai 
juos parduoti ir už 
nugus pasigerti.
Triukszmingas gyvenimas.
Nemunaitis (Alytaus apskr.
Darbininko” 

kun. Baltuszkos 
Sako, kad su 
niekas nėgales sugyventi. Tas 
tiesa: szmugclninkai, aferistai 
gaivalai, ir veidmainiai, su ku
riais asz neturiu nieko bendra, 
ir dar nusikaltelai, kuriu jau 
nevienas . kalėjime sėdi su ma
nim nesugyvono, nes asz ju dar 
bus aikszten keliu. Kun. Bal- 
tuszka raszo, kad kol asz bu
vau ndparvykes isz Amerikoš, 
tai btivo ramu, bet tai netiesa. 
Priosz mano parvykimo, kata- $10.50 ant $12 ant dienos.

Didžioji

Jo mylimoji **

II
sermegele, kuria 

nuro- 
asmeni va-

su skubo 
autus pi-

I1”
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4 4 N r. 10 buvo 
iszpažintis. 

Jagelaviczium

Sustojo ejti senas laikrasztis.
Czionai užsidarė 45Tilže. — 

metus ejes prusu lietuviu laik- 
“ Tilžės Keleivis. ”e 

jis turėjo 5,000 
skaitytoju, bet kadangi jis pri
tarė lietuviu tautos vokietini
mui, tai po karo, atgijus Lie
tuvai, skaitytojai pradėjo ma
žėti ir laikrasztis bankrutino; 
Sziuos kelis metus ji renio vo- 
kiecziai aukomis, bet matyda
mi nieko nebeiszeina, nustojo 
szelpe. Dabar Tilžės lietuviai 
leis kita laikraszti, tikrai lio- 
tuviszka, vardu “Naujasis Ko- 

” Sakoma, Tilžės apylin
kėse patys vokieeziai priskai
to dar 9,000 szeiinynu.

rasztis
Pirm karo

Keleivis.
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leivis.

— Ludlow, Mass., 2800 dar
bininkai kurie sustojo dirbti 
audinycziosia 21 Apriktus su* 
gryžo prie darbo. , '• 

- -lu (Bridge ahil Stffi^HiHil 
ddiWiriinkai New Yorke spyrė
si pakelinio inokesties nuo
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KAS GIRDEI
Niekur nesiranda goresnes 

laimes ant svieto kokia randa- 
u pastogia. Czio-1 
jauezesi liuosu ir 

Czionais 
visam dieniniu 
atsilsi ir pasilinksminimą. 
Czionais valkelei gali bovintis 
linksmai ir saugei. Czionais 
pati ir motina randa tvirta ir 
visiszka laime apsiaukime sa
vo vvro ir vaikucziu. Nes turi 
atsimint ant to, jog namine 
laime tai josios privalumu yra 
insteigt po ta pastogių, tai jo
sios užduotis. Jiejc privalo bū
ti sargu namines laimes ir 
jausti ant to 
nieką, kas 
t a ji auksini sinki.

Pamatu namines laimes yra 
laime, kuri veda prie sutikimo 
ir vienybes.

Idant sutikimas, vienybe ir 
meile vieszpatautu terp vaiku, 
pirmiausia turi jieje vieszpa- 
taut terp poros. Be gero pri- 
klodo isz juju szalies, ne turės 
didelio džiaugsmo isz apsieji
mo ir papratimu savo vaikeliu.

Norints visi ant pastatymo 
lojo puikaus namo privalome 
dirbt, nes kaip kalbėjau pirma, 
motina privalo būti uždėtojo 
juom. Ant josios guli atsaky
mas kaltes, jeigu pradėto dar
bo negali užlaikyt.

Nes Dieve 
dien darosi? 
laimes fenais 
randa. Motore vietoje terp sa- 
viszkiu namie, 
pasilinksminimo, terp svetimu 
o namie buna tik tiek, kiek 

prispirta. Josios 
namas nuduoda jai nu bodus, 
liūdna viela, kaip kokis kalė
jimas. Nesijauczia jame lai
minga ir užganadyta o ir ne
nori suprast, jog jaigu teip ir 
yra tai josios kalte. Vyras ma
tydamas apsiejima savo pa
ezios, teip pat daro.

Ba ir k a gali daryt pa rėjas 
antra karta 

namie tiktai 
“Iszvažiavau 

arba “Nesugryžsziu iki 
arba ‘^iszejau pas kai- 

“ Apie

si po namine 
nais kožnas . 
spakainu.

darbu
vyras po

randa
ir

prie to yra

Irlandijos pirmutinis
idant nedaleist

galėtu sutrukdyt
ministeris.

Timotojnszus Rmiddy, 
ministeriu isz

Dr.
yra pirmutiniu
Irlandijos in Wasliingtona.

NE SŪDYK ANT PAŽIŪROS.
.......... *. " ......... ................... «■■

Buvo tai mete 1840. In mies
tą Cap. Afrike, pribuvo keli 
pakelevingi o terp juju radosi 
vienas kunigas — misijonieris, 
mažas, kudas ant narsumo su
vis ne panašzus. Gyventojai 
kuriu pulkelis stovėjo ant uly- 

p r i s i ž i u r i n o j o t e n i i n ga i 
ant pakele vingu.

— Tai naujas
— tarė vienas 
pirsztu ant 'kunigo — nusiduo
da iii sklypą Bcchunnas.

— Ka, tasai mažiulolis? at
siliepė kitas su paniekinimu. 
Afrike kitokiu nuke misijonio- 
riuL.
su saule, laukincis žvėrimis ir 
žmonimis kur tai tas vargszas 
(a viską iszkentesl...

Pribuvęs

“W 4 -

kas szia-mano, 
Žmonis jeszko 
kur josios nesi-

jeszko ju terp

namon pirma ir 
neranda paezios 
ant stalo kortele 
in P.” 
12-tai” 
mvnus ant valandėlės? 
vakariene ne nemislyk žmoge
Ii. Žinoma, jog paima skrybė
lė ir ejna in karezema, o vidu
riuose net verda nuo piktumo 
ant tokio pasielgimo savo pa
ezios. Paskui dyvijesi jog jo
sios Jonukai yra tokis szaltas, 
be jauslos ir užsimislinias nuo 
Jwkio tai laiko, jog su jaja ne 
paszneka, ant užklausymu 
trumpai atsakinėjo ir rūgo ja, 
jog yra viena isz nelaimingiau
siu moterių, ba nežino kas tai 
yra namine laime. Ne kurios 
moterys kalba: “ 
mane myli tai jam vis tas pats, 
ar vakariene yra, ar ne, ar gar
di ar ne, ar esmių namie ar ne. 
Jisai mane paėmė, tai dabar 
turi mane mylėt, ba asz esmių 
jojo pati.” 
motore geidže meiles nuo vyro, 
tai turi sau laja meile užsitnr- 
naut, o jaigu jai tas jau nusida
vė, tai turi rūpintis idant ant 
tolinus jaja užsilaikyt ir steng
tis idant toji neužgestu. Moto
re, kuri karta isztekejo už vy
ro, privalo jeszkot giliuko ir 
laimes namie, apsiaubime savo 
•vyro ir vaikucziu o ne kur ki
tur. Už namo suras tiktai nž- 
ga na din ima savo veja-misliu 
nes laimes niekados.

Jaigu jisai

O ne teip — jaigu

Vienam isz Londonįku 
laikraszcziu pasirodo ne senei 
artikulas po vardu “Pravady- 
rins del naujei apsipaeziavusiu 

kuriamo randasi pate-

ežios

misijonieris 
rodydamas su

Czionais reikia kariaut

ISZVAŽIAVIMO LEIDIMAS

Norints ji ji pati apie tai gerai 
žino, nes tuos žodžius klausys 
su džiaugsmu.

Viską daryt su aprubežiavi- 
mu, o gyvenk teip, kaip ant to 
tau užteks. Tas kiszasi pinigi
niu reikalu. Niekad nepaže
mink savo paezia, priversda
mas jaja prie praszymo tavęs 
pinigu. Privalai tiek turėt vy- 
riszkumo ir jauslos, t 
•ginis klausymas yni pavojin
giausiu kaulu 
priežaseziu daug 
terp poros.
mažus dalykus, jog laikais vie
na rože gali visa diena tavo 
paezei palinksmyt.

Dalinkis su 
džiaugsmu, ba-dviesia leng
viau paneszt visokias sunkeny
bes. Ne yra jiji tik tavo sesuo, 
nes pati, kuri tave myli, kuri 
ne karta gali tau duoti ir gera 
rodą. Už tai esi jai kaltas mei
le ir paguodone.

Paneszk laikais josios verks
mą ir tegul jisai tave ne arzi- 
na; vyrai turi dirbt — moters 
verte t.

Nedaryk jai sarmatos per 
papeikimu kokio dalyko. Jaigu 
nori jai atkreipi kokia atyda 
ant kokio dalyko, tai daryk jai 
be liūdintoji! ir namie.

Ne užmirszk jaja pabu- 
cziuot, kada iszejni ir parejni.

Ne erzink josios, jaigu ne 
vėlintum būti per jaja erzintu. 

| Apsiejk 
draugu, 
prietelium, 
jog jiji yra

iszgirdo 
o diratele

raudasi ma-

les tasai nusijuokė gar
imojo in pakale

ntai Ise t po

kunigas 
žodžius kalban cz i o 
jas ant jo meilei tari*:

— Ne visados
žam kūne maža dvasia.

— p
sei. Kunigas
vinga narna idant
ilgai kelionei. Ant rytojaus lei
dosi in sklypą Be.chuanas, kur 
da ne vieno europieczio koja 
nebuvo inžengus. Kelione at- 
buvinejo su dideliu ergeliu bot 
ant galo pasiseko gilukningai 

jog pini- priimt in minėta sklypą in kai
mą U__ ’___ __ L,'Kuruknin idant mokyt ir

nesutikimo ir garsini žodžius Dievo. Pirmu- 
nesnpratimu tinia tuojaus nakti iszgirdo

Ncužmirszk apie riksmą ir graudinga dejavimą

užmirszk

vargu ir

šu paezia kaip su 
arba

nes
szirdingiausiu 

ne užmirszk, 
motore, nuolatos 

reikalaujenti tavo apglobos ir 
pagialbos.

Lyg sziam laikui daugiause 
mėsos suvalgydavo Anglikai, 
nes paežiam mieste Londone 
1918 mete, pripuolė ant kožnos 
galvos po 97 svarus mėsos, ne
skaitant prie to žuvu, pauksz- 
cziu ir kitokiu dalyku.

Bet dabar Amerikas pralen
kė Angliję, o tas atsitiko po 
avietinei karei. Paskutini me- %
ta Anglikai suvalgydavo po 78 
svarus mėsos per meta, o Ame
rikonai ta pati meta suvalgė 
po 91 svarus mėsos, 
tiek pripuolė ant kožnos gal
vos.

Isz viso Amerike 1923 mete 
suvalgyta jautienos, verszie- 
nos, kiaulienos ir avinezienos 
18 bilijonu 481 svaru.

tai yra,

▼

vyru,” 
minimai, kokiu spasabu gali
ma apvaldyt paezes ir rodąs, 
kaip galima jais padaryt lai
mingas.
' Nekuric isz juju yra verti 

paantrinimo kaip tai:
Neatbūtinai stengkis' būti 

del paezios nuolatos tokiu, ko
kiu buvai priesz szliuba, .ir 
stengkis jai patikt teip kaip 
priesz tai.

Ntc namirwik jai laikas nuo 
laikjo pauntrint, jog ja ja

I

Knyga

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, pu dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audekline i s 
apdarais, preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

M4M MimHIIMH HMHIHI

W. D. Boczkautkto-Co. 
MahanoyCitif, pa.
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KOKIE TĖVAI NEVERTI 
IR VERTI “TĖVO” VARDO.

ofiso mėlyna lapu, Uorma 1078 
pridiegti ir duoti savo darbda
viui, 
gyvena, 
ir neturi

i IleWvIeMM OrdMrtv

K. RĖKLAITIS -

Laidele Nemlrellei 
aaujauda mada Ir iMkela.

Tari pagtlbinlaka taetare.
Prlataamoa prakaa,

ill Wait Bpraee Street
VA BOOT CITY. FA.

Bali TelephMM No. 149

ISZVAŽIUOJANTIBMS 
ATEIVIAMS.

- j į . i

Dideli nepatogumą, 
tenkinimą ir sunkuma turi pa
tirti iszvažiuojantioji ateiviai, 
kuro neturi parodyti reikalin
gu inrodymti, kad jie patenki- 

reikalavimo 
teises. Daugelis atvažiuoja 
New Yorkair pilsi rengė kelio
nėn ir suranda, kad prie iszva- 
žiavimo leidimo turi dar taksu 
sumokėti. Kai kurie noatsive- 
ža su savim sumokėtu taksu 
kvitu, kiti, kuriems nereikalin
ga taksu mokėti del mažo už
darbio neturi darbdaviu inro- 
dymo kiek uždirbo; 
sakosi serga 
bot neturi daktaro liudijimo to

, inrodvmui. v 

dalykais ateiviai kriti'kuojn 
vyriausybe taksu reikale kuo
met jie patys yra tame kalti.

Pirm ateivis gali iszvažiuoti 
isz Jungtiniu Valstybių uosto, 
jis turi gauti kvitą isz Revenue 
A gonto priesz pat isz va žino
siant, kuri yra pristatoma uos
te. Kad nebūt u to sutrukdymo 
ateivis priesz apleisiant. vieta 
kur gyveno turi gauti, certifi- 
katn inrodanti taksu užmokė
jimą sariszyje su taksu ineigu 
teisėmis.

Kad ta 
kreiptis prie Internal Revenue 
kolektoriaus arba Internal Re
venue Agento, 
kur gyveno ir užmokėti visus 
taksus net už ta menesi kuria
me iszvažiuoja.

I Užmokėjusioms taksus arba 
mokėt i 

Agent ui

no ineigu taksu 
Daugelis

paszoko pernigandes ir paklau
so ineinanezio tarno 
ženklina.

— Tai paprastas daigtas, at
sake užklaustojas. Pulkas levu 
atsilanko kas nakt czionais ir 
pagriebė žmonis. Gal tame lai
ke užklupo ant nekuriu gyven
toju.

— Ir nieko ne darote idant 
tame užbėgt ? paklairse misijo
nieris.

— O ka galime daryt?...

ka tai

Levas tai
Kas-gi

d1,

—■ Padarykit medžiokle ant 
Ju-

— Ant levu ?... su nusistebė
jimu paklausė Afrikonas, tai 
negalimas daigias,
nepaprastas gyvulis...
drystn eiti su ginklu prieszais 
ji’’-
misijonieris.

— Asz atsidrystu atsake nii- 
sijonieris.

Afrikonas dirslelejas ant jo
jo netikineziai po tam nusijuo- 

ne tarė neskės piktai nieko 
sau pamislino:

—— O tu menkas om ,uiumv, 

tu drystum eiti ant levo?... Ne
tikiu...

Ant rytojaus turėjo iutiket. 
prikalbindamas 

kelis drutus vyrus apsiginkla
vo in greit-szaunamu karabinu 
ir peili, ėjo jeszkot levu, tar
nu paėmė su savim... Ne poil- 
gam priėjo prie lizdo levu. Ma
žas, kudas misijonieris ėjo 
naršei isz pradžios, o kada isz
girdo baubimu vieno levo ir 
paregėjo ji artinantysi prie ju 

t -davė 
Žvėris suriko ir krito

Misijonieris

liepusi-

be t o, kili 
ar negali dirbti,

Tais ir panasziais 
ateiviai

padaryti jie

sutvėrimo

Tame jis pnroiszkia, kad
J u n g t i n o se Vai sty boso 

galutino nusistatymo 
kada jis sukurs sau namus ki
toje sznlyje.

Gauti taksu užmokėjimo ecr- 
tifikata reikia, kreipties asme- 
niszkai prie Revenue Agento 
arba Kolektoriaus, kuriam tu
ri pristatyti visas užmokėjimo 
kvitas, gi to laiko kuriame isz 
priežasties ligos negalėjo dirb
ti, privalo pristatyti 
liudijimą. Reikia saugoties lai- 
vakoreziu agentu, kurie įva
žiuojant už $25 ar $50 iszrn- 
pinti palinosavima nuo visokiu 

I taksu, obet taip pasielgus, atei
viai patampa, isznaudojimo au
ka.

Sveti m n 
Biuras, 
Information 
West 
city, maloniai 
nes informacijas visiems įva
žiuojantiems isz .Jungtiniu 
Valstybių asmenims.

— F.LT.S.

daktaro

Kalbu Informacijų
I Jinguago 

111)
4 1st Street, Now York

suteiks tolimos-

(Foreign
Service)

isz

v
‘ ‘ tėvo 

mos vadina-
i >

♦

M

i

turi

lame d i st rikte

nereikalaujant iems 
priduodami Revenue 
ir gaunami iszvažiavimo leidi
mai.

Del taksu nuo ineigu atei
viai yra kliasifikiiojami in dvi 
grupi, t. y. apsigyveno ateiviai 
ir neapsigyveno ateiviai.

A psi gyvenusi u 
re i go s i r 
kios

misijonieris pirmiause 
ugnies. !___________ _
ant žemes nes tuojaus pasirodė I 
jojo draugas ir k a t įk norėjo 
su letena pagriebt narsuna kad 
sztai misijonieris paleido antra 
szuvi, kuris paguldė ji ant že
mes.

Riksmas džiaugsmo pakilo 
isz gerklių afrikonu, nulenkda
mi galvas ant ženklo dideles 
paguodones priesz narsu afri- 
kona ir netikėjo dabar jog ma
žam kūne randasi didele dva- 
se.

Po keliu menesiu buvimo 
Kūrimam’e, misijonieris su pa- 
gialba tęnaitiniu strielcziu, al

inio bjauriu 
žvėrių.

Tuom narsum misijonicrium 
buvo ne kas kitas kaip Li- 
vingstonas, narsus keliaunin
kas ir misijonieris angliszkas, 
kuris perplauko kone visa Af
rika. Nuo upes Zugit daojo lyg

liuosavo kaima
• «

ėžero Nagami, o po tam tlaejo 
lyg Makolado kur no vienas

r isz baltųjų niekad da ne buvo; 
platindamas apszvietima ir žo-

Ir ■ 41" » • ■ T I K ' ' SI T 1 ’

di Dievo terp laukiniu gy%en-
J i ‘ i A a <a itoju Afriko. u

Niekados žmogų no sūdyk
ant jojo tfgib ir į>AVidalo.
.r ’ ‘ L ' *?■

ateiviu pa- 
privilegijos yra to- 

Jungt iniu 
Ateivis

pat kaip ir < 
V alstybiu piliecziu. 
aktualiai gyvenantis Jungtinė
se Valstybėse kuris nėra nuo
lat iltis keleivis taksu nuo inei
gu tikslais yra skaitomas apsi
gyvenusiu Jungtinėse Valsty
bėse. Kad ir jo szeimyna gyve
na užsienyje ir jis tikisi pas ja 
kada nors sugryžti bet neapri- 
buotam laike jis yra ežia neap- 
sigyvenos. Jeigu jis 
Jungtinėse Valstybėse ir netu
ri galutino nusistatymo ežia 
pasilikti visvien jis skaitomas 
ežia apsigyvenusiu.

Apsigyvenęs ateivis turi mo
kėti taksu 4 nuoszimczius (G 
nuoszimczius nuo ineigu 1918 
metais.) Jis turi teise atskai
tyti nuo visu ineigu $1,000 as
meninio paliuosavimo jei ne
vedės, ir $2,500 ($2,000 už vi
sus metus pirm 1922 metais) 
jei vedės ir gyvena sykiu su 
žmona, ir jei su szeimyna turi 
teise imti nuo savo visu ineigu 
$400 ($200 priesz 1922 m.) už 
kiekviena jo užlaikoma asme
nį, apart vyro ar paezios, netu
rinti 18 metu arba 
saves iszsimaitinti del protinio 
ar fizinio negalėjimo. (Tokiu 
užlaikymu inrodymai turi bū
ti pristatomi). Szitie paliuosa- 
viniai pajieczia tik tuos kuriu 
ineigos nevirsziję, $4,000 per 
metus. * \ , ■’

Neapsigyvenusiais ateiviais 
skaitomi asmenis kurie shkosi 
esą keleiviais atvažiavę iii 
Jungtines Valstybes apribo
tam laikui ir specialiam tiks
lui.

Neapsigyveue gteiviėi moka 
8 nuoszimeziusĮ (12

1

Vaikai turi mokin
davo

, nes 
dantis yra

tis

Colgate’s 
Dental

■If

gyvenar>.

negalinti

! nuosziin- 
eziu nž 1918 mJ) taksu nuo iii-’ 
e igu nevirszijnez iii $4,000, ir 
turi asmenini piiliuosaviina 
tiktai už $1,000 ir neatškaito-

J reigų neviyszijiicziu $4,000,

ma už jo užluikomiis asmėnis
... * h'Miw 1 •« ■■ j. ’4,' l ; .1 • ' I J- jK ; 4 p J ' . 4 5 *! ' ; rf •« i, t

Te i sos aprūpinau , J<ad darb
davys neapsigyvemi'sio atei
vio turi iszkoloktuoti taksus 
nuo ineigu 8 nuoszlmczius ir

davys noapsigyveinį'sio atei-

sumokėti vyriausybei. Tas ne- 
palieczia apsigyvenusni atei
viu ir darbdavys ju taksu ne- 
*turi koloktuoti. Jei reiicalingti 
inrodyti, kad jis yra apsigyve
nęs, darbininkai gali gauti Isz 
Internal Revenue Kolektoriaus

t .1 -I, I; , i* * i . » < f » < : ’ J

palioezia apsigyvenusiu atei-

turi koloktuoti, Jei reikalinga
, iį j w į w 'ji * ffl| »*•* j

nes, darbininku^ gali gauti Isz

Ii

užlaikyt 
dantis szvariai 
sveiki
pamatu ju sveika
tos ateityje.
Daugelis vaiku mė
gsta valyt savo dan
tis su ‘ ‘ 
Ribbon
Cream, ba Colgate’s 
nuvalo ir pagražina 
dantis ir palieka 
burnoj malonu sko
ni. Todėl nupirkite 
jiems triubele szia- 
dien ir pasakykite 
kodėl pie privalėtu 
jin naudoti. Jie isz- 
tikro pamėgs Col
gate’s.

Geri Dantis 
Ger Sveikata

Raszo J. Variakojis
’ ■HiĮimi linui HMiniriiniii iru f.....

Nevisi ievai verti 
ardo, kaip juos

me.Tavyzdžiui: jei mano tėvas 
mane mok) 
luoti, 
ir t. 
toks tėvas vm’tas “levo“ 
do? Jei tėvas savo žmonos, o 
vaiku motinos negerbia, kaip 
pats save, ar toks tėvas vertas 

vardo? Jei tėvas, su
laukės vaiku, jais nesirūpina, 
kad butu tinkamai papenėti, 
apvilkti, ir suėjus septyniems 
metams nesirūpina, arba nelei
džia mokyklon, kad butu pa
mokyti, ar toks tėvas vertas 

tėvo“

s vogti, muszlis, me 
girt iiokliauti, 

nepadoriai elgtis 
“tėvo

P-
kortuoti

, ar 
var-

4 4 tėvo ? 1 Jei tėvas

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

a r
“t<*vo” vardo 1 Joi tėvas sten
giasi ik vaikus paleisti pasau
lin, daugiau nieko jais nesirū
pina, ar toks tėvas vertas 
vo ’ ’

Asz
kie levai

“to-
vardo?

ikau ir sakysiu, kad to 
neverti “tėvo“ var

do, ir v i si s vaikai tokiu levu, 
kaip ;)(‘i)klas prisakymas sako 
gerbti, —- galima negerbti, nes 
Dievas tikrai nenori, kad tokie 
levai turi but i gerbiami. Jau 
daugelis geru vaiku tokiu tėvu 
iszsižadejo iszsižada ir iszsiža- 
des! Tokio tėvo ar motinos, ne
gerbti nėra, ir negali būti nuo 
<leni(‘, nes juodu

s;
tėvo

vaikus veda 
in neįbrendama pelke vaikus 

pasaulin, kaip gyvu- 
ir veda in amžina pra

vaikus 
bet

o» on. e mm < f io o n

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS)

336 E. Arlington St,
TAMAQUA, PA.

h

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ t

INSURANCE AGENTU. į

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

* :"Į«a

pa leidžia 
lėlius, 
pull i.

Sziuo raszibiu, 
nenoriu, levu 

, o vaiku
iszdoscziau 

lain, kad tėvai turi 
vaikais, o 
Jei tėvai
negali ir negales vaikai .gerbt i 
levu; nes ir Jėzus sako: kas su- 
maninii, tas priesz mane!

Tas iszeina taip: kas neger
bia. J(vzaus, t. y. eina priesz Jo 
norą, o jis nori, 
nes Ji gerbtu,

2$

M*   |»I|M****'■ *■< "•

KAZUNO
GUMBŪ-KURA

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagclba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutino ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c. 
į' . ......... . ................... I... ■. . |
Lietuviszka Trajanka

Sutaisyta Kazuno Aptiekoje.
Parsiduoda mažam ir dideliam 

pakelije po 35o. ir 75c., per paczta 
reikia dadet ant mažo pakuczto 6c. 
o ant didelio JOc.
Teipgi importuojamo isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje 

r
’’""’V -

arba raszykito o aplaikysite 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS, 
38 SOUTH JARD1N STREET 

SHENANDOAH, PA.
H ii u

i,Į

kad visi /.mo
jam melstųsi

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa. 
........................ ...............7..... ...........-

1 1 1 W W f* Oil OOIOIOiOOOOi <1 —?
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nenorėjau ir 
sukelti priesz 

priesz levus.
savo mini is 

rūpint is
vaikai gerbti levus, 
nesirūpina vaikais.

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 

, turėtumėt reikalą su musu banka 
[nepaisant ar mažas ar didelis.

tai ir Jis negali gerbti to, kas 
jo noro neis^iildo.

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagclba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku, Pcrslszku, Graikiszkn, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdcda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

25c.VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ......................

Prisiusklte mumis 25c. Gausit! 
▼Įsas tris knygutes per paczta. 
Pinigus gaiito siusti etempomia.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHAN O Y CITY PA.

ir numunau
Turiu laisnus

TEMYK1TE BROLIAI LIETUVIAI.
Asz parduodu l'annas. Esmių ežia 

pragyvenęs 11 metu 
reikalus apie farmas.
pardavimu farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu. Teipgi turiu daug nauju 
noiszdirbtu l'armu. Kreipkitės ant 
adreso. Sep 2

Kreipkitės
O

Antanas Mncunas, 
R. 1, Box 51. Irons, Mich.

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA’b “O RBITA 
“OHIO”' “ORCA”

Tie laivai yra natyi ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
kelionei, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodama* 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speoiale patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

. New TerIL 
arba pae vietiniu! agentui.

* ** * *- ^ - *■
į . ■ v. (.

89 Broadway,
i t

F>

| H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prex.

i Jos. E. FERGtTSDN, Kaslerius.
* t

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORiUS 

IR BALSAMUOTOJAS 

♦ M’ *
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preke. Teipgi 
automobilius

Pigi
visokiem*

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada.
pristato 
reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galia ju
mis pigiau genaus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Botus!! daktaras kariumenaj*.
Gydo visokias Ilga*.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet 6 iki 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah

■ asu io f oe si —i — i— so on n i—» wmso — — — — fffp «9

rasi 
nieldžlp vdl atsiunti 
Su tikra pagarba,

Mes žolių

SZTAI KA MUMS RASZO.
“Sirgau per 6 metus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai gelbsti. Sztai cziou 
“Money Order” 
pakeli No. 303.

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gaunamo daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
gerinus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju,
sutaisymus turimo pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai lietu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu žolių 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta lietuviszkai ir angelskai 
nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu Žolių kata
logą. Reikalaujame agentu visose 
lietuviu kolionijose. Teipgi pas mano 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu, 
drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri
siuntimu tik $1.75. Teipgi turiu sn- 
Jiklo ir apyniu del 15 gorceiu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikia 
padaryti. Preke su*prisiuntimu $1.80.

_• * . 4 .ML
451 Hudson Ave, RocheBtolį N?Y. 
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Ersžkecziu Takais.

Labai apgailestaujant vaka
re Joa/das buvo palaidotas jo 
paties iszanksto priruosztoje 
uoloje paežiam g 
takelio. Zuzana susirūpino sa
vo ąenos drauges likimu. Ji 
būtinai norėjo 
to liūdno apleisto namo.

ale ramiojo

Jeigu jisai apsigauna, tai pra
eis jisai ir jojo darbai 
jei tiesa... — czia jis kiek, tiek 
užsimąstė: Jei tai butu tiesa, 
tose jis pakeldamas baisa, -- 
asz nenoriu kariauti priesz Die 
va.

Zuzana reiszke dievui karsz- 
ta padėka. Ji pajuto savyje d ra 
su pasiryžimu jeszkoti pilnos 

reiktu ir ilgai
laukti, daug kentėti.

Dabar jai kilo klausimas 
Kąs yra. tasai Nazareto Je- 

Bct dabar ji pilna mei
les atsidavė vien
Jisai apszviestu 
kaip kadaisia ugninio 
i savai zd ojo

szviesos, nors

su juo;

ja iszvcsti isz 
Ona 

griežtai atsisakė, nes ji norėjo 
gyventi kur gyveno jos vyras 
ir mirti toje pat vietoje... Nuo-
hiritdoji motcriszko skausmo
prislėgta mate Joado paskuti
nes valandas. Ji nesuprato ge
rai kas apie ja dėjosi, bet ji 
aiszkiai pastebėjo kai mirsz- 
tantis Joadas buvo skaisezia 
szypsena ant lupu, matyt Die
vulis jam leido laimingai mirti. 
Ta mintis jai mažino skausmus 
ir jos viltis beveik virto tikre
nybe. Ir visa mintyse pasken
dus ties brangiais atmininiais 
iszpuosztu židiniu norėjo su
laukti tos valandos, kada isz- 
likimasai draugas paszauks ja 
pas save.

Gamalielis buvo sinnisze 
Autoritates dėsnis, 
atsikratvdavo 
dien 
taip nesujudino netikėta 
zaus pasirodymas: 
but paprastas atsitikima.-: 
tebino ne keisti Joado atsimini 
mai: tai galėjo būti karsztliges 
isz/dava. Bet jam 
prantama, kad .

protui blykstelėjus, ir 
Dievo apszviestas, 

bauginanezius

ki! r i u o jis 
abejones, 

buvo nepritaikomas
s

tai galėjo 
nes-

szia-
Ji

Te

i buvo nesu- 
Joadas, szvle

šiam
— jam kar

tojo bauginanezius žodžius: 
“Szis žmogus yra Dievo siaus
tasis!” O jei tai 
Jei tas
žengęs žmnen su dangaus inga- 
liojimais Jeigu jis butu pra- 

0 gal tasai kurs priva
li- jis prizmine Ni- 

“Man atėjo

butu tiesa!
Galilėjietis butu nu-

drebu”. Ir 
silpnas esąs 

kuriuv.-> ji» nieki-

naszas ?
lo ateiti?..
kodemo žodžius:
viena mintis apii- kuria pamąs
tęs ir dabar visas 
jis pasijuto taip 
kaii) ir tie,
no už tai, kad .jie griebiasi net 
mažiausios szviesos, kurie szan 
kia ir laukia, ir kokios tikreny- 
bes, nepažinstamo Me<ijaus...

Bot kuom jisai rėmėsi? Do
ra ir atvira Joado siela galėjo 
lengvai apsigauti. Argi noapsigaut i.
daug kilniu sielų suklydo, sek
dami Teoda ? Kiek žmonių pra
puolė draug su Judu Golonitu ? 
Romėnams slegiant žydus, ant 
kiekvieno žingsnio gimdavo 
Mesijai, kurie 
idvti
s
nu galybe! Argi ir szitai žengs 
in tu pat priet ikiu kelia .' 
savo mineziu suirime jam pasi
rodė tik viena protinga iszva- 
da : laukti. Ateitis pamokis kur 
buvo tiesa, kur kaida. Jei tasai 
žmogus bus tikrai Dievo si u ės
tasis, tai jisai ii- stengs suvie
nyti visas partijas, iszliuosuoti 
tauta isz priespaudos ir Dievo 
palaimos ženklas — pasiseki
mas, intikins kiekviena tikrą
jį žydą, kad szisai yra tikrai 
tuo, kuo jisai skelbiasi. Bet bu-

Gamalielis jau 
nenorėjo uždrausti Zuzanai, 
kad ji iszsižadetu savo insitiki- 
mu, nes ir jis pats eme svyruo
ti. Taigi reikėjo, kad jis ir Zu
zanai pasakytu apie ta savo nu 
si statymą.

Vaikszczi oda mas 
taku, jis pamate 
turn lelija prisiszliejusiu

žingsnio
norėdavo inro- 

“ paszaukima, ” 
tengdamiesi sutrupinti rome-

savo

Ir

<lamas atviru

ramiuoju 
seserį, tary- 

prie 
Hzalfojo kapo. Mat, žydai tikė
jo, kad mirusiojo vole dar kele
tą dienu klajoja apie savo lavo 
na, tpdel ir lankymas kapo pir
mutinėmis atsiskyrimo valan
domis yra .dvigubai vertesnis. 
Zuzana, pamaezius prisiarti
nant Gamaliel!, savo moterisz- 
kuoju nujautimu atspėjo koki 
kentėjimai ir abejones 
no brolio siela.

—» Tu nieko nesmerk, tarė ji 
sutikus Gamaliel!. Asz galbūt 
j r pergreitai sprendžiau, nes 
dar gerai nenumaniau, kaip 
svarbus czia yra dalykas. Ne
siskubinkime su išvadomis!

—c Laukime, < pritarė ir jis.

vargi-

4 <
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Dievui, kad 
josios siela, 

stulpo 
szvieto josios tė

vams tyruose... Szvelnus vaka
ru vėjelis glosto szlamancziu 
medžiu virszunes. Rodos, kad 
nepaprasta ramybe kilo isz vi
su daiktu ir supo tylųjį kapa 
ties temstanezio tako kampu..

6.
Reikėjo laukti. Nusilpusi se

neles sveikata reikalavo pois- 
sio. Tai Gamalielis ir Zuzana 
negryžo Jeruzalėn, bet gyveno 
kaime per visa rudeni ir žie
ma. jeigu tik taip galima bu
tu pavadinti amžinasis Geneza- 
reto krantu pavasaris. Tuo pa
silikimu Zuzana, buvo begalo 
patenkinta, nes netoli nuo czia 
darbavosi Jėzus Nazare!ietis. 
Kiekviena akymirksni ji galė
jo Ji pamatyti, 
slinko po dienu,

g tai kokia paslap- 
a .Ji laike toli nuo jo

ji jeszkojo Jo po miestus, 
z kuriu .Jis ka-tik buvo isze- 

takais nese
nai Jėzus keliavo. Ir taip bu
vo visuomet ! Viena karta nuo 
stogo tolokai nuo namu ji pa
mate nepaprasta sujudimą. Ji 
tuojaus pažino ka reiszke tasai 
skubotas art in ima si s 
vieta. r
greitai i szs i skubi no link to kai 
mėlio, netoli kurio grūdosi mi
nia. Ir ji užsėjo., pamatyti kaip 
luotidis Jezu keli' 
ro puse... Skaudus 
mas ?

Zuzana nusiminė. Ir kur czia 
nenusimini i! - 

negirdėjo jos

o
Bet dienos 
.Jis nesiro-

de. Rodos ly
a < rtinga j c 

sios.
i?
j e s, vaikszeziojo

in viena
bode! Saros lydima ji

iii kita eže- 
apsivyli-

se,

4 4 Kas tu esi!” 
troszkulio 

, k II- 
jos sielai su-

žodis!.. 
keliu,ėjo savo garbingu

Jis jos neklau- 
nuolatines 

maldos ir to klausimo, kurs de
jai lupas:

Jis ue juto alkio ir 
nei tos begalines ramybes 
ria butu galėjęs 
teikti Jojo vienintelis 
Jis
lydimas nustebimu ir karsztu 
szauksmu, kurioms teprieszta- 
ravo pavyduoliu apkalbos bei 
neapykanta. Jis ėjo garbes klo 
tais keliais, o ja paliko sunkiu 
abejonių akuose, 
vo taip žiaurus.
‘‘nužemintiesiems jr 
liams”
mokslą. Jis butu tuojau geibė
jos ir didžiųjų rabbi (lukteri,

Jėzus nebu- 
Juk jis atėjo 

mažu te
skelbti savo gaivinanti

kuri skendo dvejonių ir misi-

prana- 
buvo siun-

szviesos isz-

minimo bangose, —: bet didie
ji sielų užkariautojai, 
szai ir apasztalai
cziami minioms žmonių. Ir Jė
zui labai rūpėjo
troszkusios minios!..

Jis tylėjo ir tolinosi....
Dabar Zuzana jau nenorėjo 

ne mastyti apie Ji. Ji rūpinosi 
savo pirmykszcziais .užsiėmi
mais atsikratyti tu mineziu ir 
vėl gyventi po senovei. Ji vė
lei griebėsi painiu iszsiuvineji- 
inu, kuriu buvo pramokusi nuo 

Tyro moteriszkos ir 
Rimtuose po-

vienos 
skambino arfa, 
kalbiuose su Gamalieliu leido 
malonu laika. Abudu jie lyg 
susitarė vengdavo net isztarti 
Jėzaus varda. Bet tas vardas 
skraidė apie juos ir pasiekdavo 
juos paežius sykiu su kitais žo
džiais insiskverbdamas in juju 
kalbas. Stebuklu garsas buvo 
neužslopinamas. Ir neapykan
tos atgarsiai lyg audru vejai 
atskrizdavo ir 
kampeli.

Gamalielis
tuos parizejus, 
Jėzaus kalbas. Ir jis su iszgas- 
cziu klausė su kokiu įnirtimu 

kartojo Jėzaus žodžius:
Nelaime jums, raszte moky

tieji, ir parizejai veidmainiai 
kurįe kuopiate kas y^ą isz

rp

in j u ra m u ji

pažinojogu ra i 
kurie girdėjo

110
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LAIVYNES MINISTERIS PERŽIŪRI ANNAPOLIAUS KADETUS, 
laivynes Suv, \’alst, ministeris Wilbur

jo Aimapoliuje kur peržiurėjo tenaitinius kadetus. Wilburns pats lavinosi
1 ir nuo laiko josios apleidimo, pirma karta jaja dabar atlanko, bet nesitikėjo jog 
kys kaipo laivynes m’misteri

i\ a u jas

taures

! ana diena, atlanko laivynes akademi- 
toje akademijoi

jaja atlan-
s

-r

ir dubenio, 
esate, pilni p le

lija orybes !

v irs zaus 
viduj gi 
izimo ir 
jums, kurie uždedate nepake
liamas nasztas 
liu pecziu!”

Nelaime

ant savo bro- 
Nepaisant lo, Ga

malielis pripažino, kad tie bai
sus smerkimai buvo teisingi ir 

dėjo kilti isz szven- 
jis begalo

kad jie g: 
tojo pykezio. 
stebėjosi 
jaunojo

rp

A n t o n i j a u s b o k s z t o. 
O, ta Jeruzalės

Bažuyczios pamatai isz 
akmenų su- 

trys eiles
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PASAKAITES ISZ 
GYVENIMO.

L j * ( m* "i w

Neteko merginos.
* I'1

Frukutis. -— Kodėl dedo 
sziandien tu taip nusiminęs j

— Nelaime atsitįko.

j

Pėdo
— Kokia nelaime?
— Merginos ištekau.
— Tai niekis. Gausi kita.
— Szi buvo, geresne.
— Kokiu budu tu jos nete

kai?
— Jos vyras parojo namo ir 

mane apkūlė.

Tik
isz neiszmint ingos 

mokytojaus drąsos, 
kurie jis šukele priesž save pa-

9 Ivg rodos jis

Ganialie- 
iszkeliavo Jeru-

r iže j u korszta 
vienas turėtu atnaujinti pasau
li...

Artinosi Velykos.
lis ir Zuzana
<alen. Jie ojo per Betanija ir 
pagalinus per žavinanti Aly
vų kaina nusileido iii Szventaji 
Miestą.

Grynos uolos ir neindirbta 
apylinkių bo

to žemes ro
jiniu gyveno. 

Jeruzalėje, priesz

žeme Jeruzalės 
galo skyrėsi nuo 
jaus, kuriame 
Bet jie buvo
kurios vardu visokia grože ny 
ko. Nii<> 
Ivkelese žaliav

pat Alyvų kalno 
o al\ vos,

*11111 IHIRMII ii-MMm^hbii "I1 W .. ................ .... ■».

VlstaMs gerai pasibaidė.,
i Vihcnkair'
ant tavo keliu besediut. Po 
kiek laiko jis paklausė levo, 
kodėl mama ant jo keliu sėdė
jo.

4 (
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Bažnyczia! 
“Tas, kurs jos tiemate, sakyda
vo rabbi, nežino kas yra gražu
mas.” 
invairiaspalviu
krauti. Aukszcziau 
kolunu stovėjo. Toliau murmu- 
lu, auksu ir brangiais akmeni
mis iszdabintas aukuras buvo 
apsuptas puikiomis aptvaro
mis ir paauksuotais inejimais. 
Nuo Alyvų kalno Bažuyczios 

blizgėjimu sta- 
žiurovo

reginys savo 
ežiai žavina žiūrovo akis. 
Ypacz auksu dengtos Szventoji 
ir SzvontuSzventoji vietos be
si leidžianczios saules spindu
liuose sete sėjo žorineziu spin
duliu gausybe aplinkui.

Zuzana, ir 
perkarszti žydai, 
nemylėti gražiosios 
Juodu taip žavi'jo i 
tines ir szvont y k los dailumas, 
bet prie to skatino ir ingimtas 
juodvieju dievotumas.

nebuvo taip 
ežia Die- 

buveine ir juju sielų levv'-

Gamalielis buvo 
kad galėtu 
Jeruzalės, 

ne vien sos-

Visam
pasauly jiems

sza-I szvonlos vietos. Juk i
puszys,. \-o

mirtos, liemeningosios palmes,! nu. Ir Zuzana eme savo sieloje
o ten toliau du szimtamoeziai 
kedrai karveliu apgyventomis į 
szakomis. I 
vyriausiojo kunigo 
steigtos krautuvos, 
broliai pelnosi, pardavinėdami 
invairius reikmeni.- 
ežiai.

Jiems pasukus 
priesz ju akis 
ketinai gražus reginiai. Auksz- 
tioji rūmai ir bokszta i murmu- 

apsuptas giliais 
griov iais 

Szventasai Miestas ro<h>si ne
pergalimas. Szimtas 
ji gynė. Aukszcziau matėsi ke
lios kalvos: Siono kalnas, ku
ri vainikavo Erodo rūmai su 
brangiais akmenimis iszpuosz- 
tomis salėmis, 
apsupti; naujasai miestas Be- 
zeta dar buvo už miesto musu; 
Arka, stabmeldžiu apgyventa 
su maudyklomis, teatrais ir pa
silinksminimu vietomis. Gra- 
žiosose pakaluose buvo magiu 
aiksztes, apsuptos žemu namu 

gaubtais langais. 
Ten buvo ii- gražusis daugelio 
rabbi apdainuotas sodas. Ats
kirai stovėjo kalnas Moria, 
ant kurio buvo pastatyta Baž
nyczia, tasai stebuklu stebuk-

, saugojamas milžiniszko

kilimo ir ant žemos isztiostu 
pagalviu. Miesto gatvėse grū
dosi karavanai, giedodami 
szventasias giesmes. Galas ky- 
banezio audeklo ties durimis 
reiszke, kad t uose namuose dar 
yra vietos del ateiviu arba ne
turtėliu, 
niu spietėsi

karavanai,

Virsz milijono žmo
ni i este ir užliejo 

laukus iki pat Alyvų kalno ir 
sieke Betanijos. Gamalielis ir 
Zuzana gerokai 
kol prasiskyne 
Didžiule 
buvo
esaneziu keleiviu, vaiku asilu, 

Zuzanai buvo 
in ta didžiule

pavargo 
t aka. 

Kristus 
p risi g r u d u s sa m i sz iu i

sau 
a ikszte

Atsilygino.
Vonam važnycziai 

vus in laukus, sugedo Fordas, • r* I O • «%*«• -I
iszvažia-

5
at-Matai, mama apalpo 

sake susimaiszes tėvas.
Ant rytojaus Vincukas teki

nas pribėgo prie tėvo ir uždu
susiu balsu pranosze:

4 * Mama sziandien vėl buvo 
nualpusį.” ,

“Nejaugi ?
vas.

“Taip, bet viskas gerai pa
sibaigė: pieno iszvežiotojas pa
ėmė ja ant keliu ir neleido ant 
žemes sugriūti.” ’

9 9 
9

1) 9 9 — nustebo te-
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Apgavo.
Viena szilta diena du žyde

liai atsidūrė kelionėje.
— Mauszki, gal tu turi kft 

nors su savim?
— Taip. Vyno buteli. O ka 

tu turi, Ickau?
— Sudžiovusi liežuvi.
— Gerai. Mudu pasidalinsi- 

va pro vizija.
Mauszkis isztrauke vyno bu

teli, ir sankeleiviai iszgero ji. 
Paskui jis prasze Ickaus ir su 
savo pro vizija prisidėti.

Tuo tarpu važiavo pats Fordo 
tėvas — Henry Fordas. Maty
damas, kad žmogus gala gaus 
besikeikdamas, nutarė jam pa
gelbėti. Iszlipo isz savo Fordo, 
paglosto sugedusia maszina, ir 
viskas buvo gerai. Žmogus no
rėdamas už pataisymu maszi- 
nos atsilyginti pasinio Fordui 
puse dolerio.

— O ne, tamsta, man pinigu 
nereikia. Asz pats turiu ju už
tektinai —

— Tai kokiu galu tn tarn 
prakeiktam Forde važinėji, 
kad pinigu turi?

— Matai, tamsta, asz tas ma- 
szinas pats dirbu.

atkirto Kordas.

Forde*

4

— Asz!
— Žinoma, juk tu sakei tu

ri džiovinta liežuvi!
— Bet mano liežuvis dabar 

nebėra iszdžiuves, 
atsake Ickus.

kupranugariu, 
malonu žiūrėti 
minia. Ji sugryžo namon pilna 
vilties. .Jie gyveno priesz szvcn 
tykia netoli nuo Karaliszkojo 
tilto, jungianezio Siona ir Mo
ria.

Ant greitųjų susitvarkius sa 
vo ramiuose namuose, Zuzana 
skubinosi ties durimis iszka- 
binti dryžo audimo gala, nes 
tas vaiszingas gyvenimas kąs- 

atsidarydavo- broliams 
ateiviams, 
kilnu darbu su 
uolumu atliko .O ka gali žino
ti, kad praeinant ir Jėzus Na- 
zaretietis gali užeiti ? Kas-žin 
ar jis neateitu atsisėsti prie 
juju stalo kaip kadaisia buvo 
pas Si mana parizeju ? 
nepanorėtu su jais pasidalinti 
reikszmingaji 
avinėli ?

i
*

*

met
Dabar Zuzana ta 

szi rd i ogesn i u

n

r ramiai

Visos tautos turi savo talentus. 
0 asz primysiu czion ir apie 

Lietuvius.
Isz Lietuviu buvo visokiu 

galvocziu ir poetu, 
Tai senovėje gadynėje, o da

bar turime muzikantu.
Vienoje apygardoje susitvėrė, 

Kuopa muzikantu — vyrai 
keli.

Szeszi zanavikai ant klarnetu. 
Asztuoni kapsai ant armonikų;

Szeszi dzūkai ant birbinu, 
Devyni nuo paprūsės ant 

szvilpinu.
Na ir su balos diena, 

Susirinko in karezema viena, .
Mat, koncertą padaris, 

Tai tuom save apsigarsis.
O sviete viernas, 

Kokis buvo tai koncertas! 
Kaip sucypė armonikai, bir

binės, 
Klarnetai ir szvilpinos, 
Visi szunes užstauge, 

O karves subaubė.
Žmonis pradėjo žegnotis. 
In visas szalis dairytis.

Nekuriems toji muzike teip 
patiko, 

Jog susikabinia ėmėsi prię 
džiko, 

Ant galo steitinei in tai in* 
sikiszo, 

Ir koncertas pamiszo.
Kaip girdėjau, 

Ir su keleis kalbėjau, 
Dabar bus institutas intai- 

sytas, 
Per laikraszczius apgarsytas, 
Kad visi artistai atsiszauktu

Pinigus aukautu, 
Ant muzikes reikalu, 

Institutui del Lietuviu. 
Tik da roiką barszkalu ir 

kerdžiaus trimitas, 
Tai kone visi instrumentai 

tada bus.

iedoti Dovydo psalmes: 
“ Jeruzale

S

į? TARADAIKApastatyta kaipo 
tave 
I a vo

I

miestas,
tedalyvauja

kuriose jo džiaugsmuose.
ram\ be

bokszt uose

Kiek toliau siovejo j nupergalimas 
i Auno iii- mylintieji

lu ir auksu 
Ilinnomo ir tVdrono

su auksztais
r M

las

Bažny-

gatve, j

'Tebūna
gausvbe

l i

'Tavo ir
1 av<>.

“Dūlei

galybėje

kita
atsiveri1 neinti- Dievo musu, jeszkojau tau ge

ri »...
Ir

se:
‘ ‘ V ieszpat s 

iszrinko ji 
i ibokszt u

gražiuju sodu

saugojamas

namu

karszcziau

valgi.

Ar jis

Ve! v k u
Vieszpat ies

Tolinus bus.

ai >idusus te-
a leu iu i ii       ■■■ ■ i ■ i niM

Iszmintingi Žodžiai. 9

iszrinko Siona, 
gyveniiųui savo.

Czia amžių 
sesmos, czia 
pasirinkau.

‘‘Tenai paruosziau 
mano Kristui, o jo prieszus už- 
gedinsiu...

o*

amžius asz il- 
gyvensiu, nes ji

szviesą

Juk 
kad Jėzus 
bažnvezio-

9 9

Prie tu dievotu mineziu pri
siiria isze naujas jausmas. 
Nikodemas sake, 
dažnai rnokvdaves♦
je. 0, ji klausytu jo kad ir 
reiktu būti prastuoliu minioje 
insimaiszius!

( ž dvieju dienu bus Vely
kos. Ji netikėjo, kad jis neat
vyktu Jeruzalėn su savo moki
niais szvensti Velykas- Mies
tas buvo prisirnoszes prie 
szveneziu. Lauke atsirado

Įirisiruoszes 
Lauke 

vieszbucziu, kurie susidėjo isz
k’

j

DOVANA DEL KARISZKO DEPARTAMĖNTO.

I

I ■

ana dienfy aplaike 
buvo paskutine ka plętavo po 

Raino, Vokietijoj laiko svirtines kuTes. Karūna buvo patal-

Amorikos Kariszkas ministeris Weeks, 
Amerikoniszka karima kuri

pyta in kariszka muzeju. Sząle karimo? "stovi Gen. Pershing.
i|

Kožnas privalo nnszluot 
priesz savo duris szaszlavas.

Tas, kuris goidže ejti in

K<

Pinigu no rinksi nuo že-

dangų niekados in ji nesigaus, 
jeigu geidže ejti be pagialbos 
kito.

mes, tiktai per darbą juos su
rinksi.

Krikszczionybe yra mal- 
szus tikėjimas o kardai ir kara 
biriai ne yra reikalingi del ge
ro krikszczionio.

* Žmones ne
kalauje balono idant gautis in 
padangos.

Daugelis yra tokiu ka ko-

visados rei-

*

voje už lalsvia, bet josios ne
pažysta.

Maszna kuri yra pripil

Kada paskutinis žmogus

*

dyta su kito skriauda yra tusz- 
rze.

apleis szi svietą, tada žvėris tu 
ros ko gyventi.

Gerai insitemyk in veidą 
, jeigu nori daži- 

not kokiu yra josios vyras.
Lengvai mes atloidžeme

moteriszkos

*
savo kaltes jeigu josios yra 
žinomos tiktai mums patiems.

* Tas, kuris mano, jog, gy
vena be jokiu kliueziu, ne yra 
iszmintingu kaip sau mano.

mylime tuos 
ir nevisada 

kurie gerysi

Nevisados
9

Žmogus iszmiutingas ga-

katrais gėrimės 
mus myli tie jei 
mumis.

*
Ii mylėti pasiutiszkai, bet nie
kados kaip kvajlys. *

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksstais 
•kūrinai* apdarai*, auksuoti krasstgh 
Preke su prlaiuntimu tiktai1 $1.50.

W.
mabano.V, ęiTY. PA.
. D. BOCZKAUSKAS-ęa

I 
k/' 1

b
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Vienas kvailas vyrukas
Sako in savo gaspadine, asi- 

lukas:
“Paimkie mano pinigus ir 

laikykie prie saves, 
Misis, o j misinke, meldžiu 

tavęs, 
Ba asz neturiu kur pakavot 

Gali kas pasinaudot.”
Misinke paėmė, nevos susi

raukus,
Ir nustojo szukavus sau 

plaukus,
Pinigus paėmus iszejo,

Ir žinomoj vietoje tik del sa
ves padėjo.

Praslinko koks menosis, 
Vaikinas paprasze nuo misis, 
Kad jam duotu dolerius kelis,

Gaspadine akis iszvertus ta
rė: 

Ar tu man davei, kada? 
Ana ve!”

Nugi ar užmirszai misinke,
Kaip su trimi szimtais pa

daviau masznuke, 
Kada plaukus szukavai

Nuo manes pinigus gavai! 
O kas mate, kada man davei,
Tu deszimts doleriu da ne

turėjai, 
Jeigu nepaliausi užpuolinet

Tai asz negalėsiu nutylet,
O jeigu ir davei, tai žinai už 

ka,
Asz noužtylesiu ta.

—Ar tu misinke szposuoji, 
Ar tik mane naravoji,

Argi norėtum 3 szimtus do
leriu prisisavyt,

Pasi|ąikyti, 
Ir užsiginti ?

>

PADBKAVONE.

'4

>

flltd
i*
iii

Asz ne noriu tokiu szpo- 
su klausyti, 

Gatava tau su nagais akis 
iszbadyti.

Ar mislinate, kad jam ati
davė,

Ne dolerio nedavė.
Kam verta tokia boba, 

Be sžirdies ragana ?
Ant mirties patalo raivysis, 

Ip ą^ąlįs dairysis, 
Ar nepamatys tu, 

Per savo nuskriaustu.

Gerbcmoji “Saules” redak-
— Szirdingiausia tayiu 

aeziu už prisiuntima kalendo
riaus ir siuntinėjimą teip pui- 
kei surėdyto laikraszczio kokiu 
yra “Saule” ir nemanau pasi
likti iszbrauktu isz skaitliaua 
jusu daugybes skaitytoju. 
Skaitysiu jusu laikraszti pakol 
gyvas busiu, nes jusp laikrąsz- 
tis pątinl^a man gąriau už y V 
siis kitus, o skaiczįau kone vi
sus. No. l()022. — J. V.

Pittsburgh, Pa.

cije:

....

t

*

t is patingą man gęriaų už vi- ■

T

t

i,

■i'1

Togiil kus nori ir pęiko, 
Ir nusiriotias keike, 

Bot asz teisybe pasakysiu 
ly, dęl apgftraysin:

9

SZVENCZIAUS1O3 
MARIJOS PANOS,

n hll * 1 * *

Visas pilnas" apraszyrota apie

95' puslapiai* ' Puiki knyrela.

GYVENIMAS

Gyvenimą Szv. Marijos Panpz. 
95' puslapiai. * Pulki knyyela. 
Pr^įe su prisfantimu tiktai SKA Į/;

BO^ZKAŲSKAS-CO,' i* 
IfAHANOY CITJ. PA. ?J|
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.

—- Motiejus 
628 E. Pine uly. 
Lietuva praejta Sereda, 
sūnūs pribuvo isz Detroito at- Sereda p< 
sisveikint su teveliu.

I

SA.ULK *1/
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J anka ucka s, 
iszkeliavo in 

Jojo

— Subatoje atsibuvo laido
tuves P. Uibulskienes isz \Vil 
liam Penu, kuri 

• g 
H I

— Bukmauto kasyklosia Ii- dinosi Zigmunticne. 
kos sužeistas in aki Kazimie- mam vyrui paliko tris

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Pittston, Pa. 
keviez,

■ -6. r a JI
■ '.-.AAkl

As

■i-- ——r—-rr^ . - - -     1     1 
tyrame ore, nors poru valandų 
kasdien. Vienok, nereikialeisti 
saules spinduliams kaitinti tie
siog ant jo.

Kitas pavojus kurio labiau
siai reikia bijoti tai tas kuris 
paeina nuo maisto. Jei vaikas 

ypatingai žinojimo visu pavo-|yra maitinimas bonkute, yra 
persivalgymo pavojus paežiuo
se karszczio laikuose. Tuomet 
reikia, sumažinti valgi bent ant 
puses ir duoti daugiau van
dens.

Reikia, atminti kad netik 
kad noras valgyti sumažėja bet 
ir vaiko virszkinimo jėga su- 

Ta atmaina kartais 
yra maisto surugimo priežasti-1 
mi. Sustabdo veikimą, viduriuo 
se taip kad ligli perai kurie in- 
sigauna su maistu pradeda dau 

Patartina, 
duoti gerti apelsinus skystimo, 
gerai ji persunkus. Jei tinka
mas maistas bus duodamas, ta: 
apelsinos skystimas grėitai su
reguliuos vidurius. Pradek su 
vienu szauksztuku vieno mene
sio senumo vaikui ir kaskarta 
daugink kol kada pasieks szesz 
ta menesi gales iszgerti ciclos 
apelsinos skystimą. Reikia sau 
gdti, kad vaikas vasaros laiku 
nemažėtu 
to, kad tuo laiku jo 
bent kiek susistabdo.

— F. L.

VASAROS PAVOJAI MA
ŽAM VAIKUI?
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Kad palaikius sveikata ir 
gyvasti mažo vaiko vasaros 
laiku reikalauja daug prižiūrė
jimo, kantrybes, sumanumo ir

3
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SZIMET TURĖSIME UŽTEKTINAI OBUOLIU.

Z 4 Jį.

Pranas Nan- 
likos pastatytas po 

kaucije $2,500 už sužeidimą.

mirė praejta 
gimdymui kūdikio, 
pirmam vyrui va-

Po pir-| Mares Jervis isz Warrior Run, 
vaikus1 nuo ko mirė. Nankevicz trenku 

ras Rutkajickas 1017 E. Ma-! ir du po antram vyrui. Laido-! ,n motore su dideliu
in aki Kazimie-

hanoy Avo., per szmoteli ang
lies laike darbo.

Penkto vardo nuvažiavo in'

Velione | U Z

apeigoms
Juozas Povvlaitis isz, ežioje.- - - ’ -- I

Ashlando ligonbutia gydytis, i
— Mieste ir aplinkinėje ga 

lema matyti daug nauju auto
mobiliu, visokio 
kas parodo, jog

iszdirbimo, 
žmonis mvli

i troku o 
tuves atsibuvo su bažnytinėms j kaip budintojai pripažino, tai

Szv. Jurgio bažny-j 1)bvo jojo apsižioplinimas.

Lenku kunigas 
M irk mi iszkrliaus in 
Panrdrlije.
Francije, Italijc ir Lenkije.

ju kuriu reikia vengti vasaros 
laiku. Be abejo vienas isz svar
biausiu sziu pavoju tai papras
toji muso, kurios priežastimi 
mirszta daug mažu vaiku. Kur 
tik ji eina, visur užkroezia li
gos perais. Žinoma, kiekvienas 
namas turi turėti tinkamus sie
tus, bet ten kur randasi mažas 
vaikas, reikia žiūrėti kad sie
tai labai atsargiai butu sudėti. 
Jo kambarys turi būti apseT- 
geatas nuo susiu. Muses patrau 
kia valgis. Atsargios szeimi- 
ninkes kurios užlaiko savo na
mus szvariai ir tvarkiai, turi 
mažiausia bėdos su musėmis. 
Muses nesza ligos perus savo 
plaukuotomis kojomis ir lim- 
paneziais snukucziais ir taip 
užkroezia. neviena maža vai
ką. Jos užlekia ant pieno kuri 
prirengi mažycziui ir ton palie 
ka tuos perus kurie yra vidu
riu suirimo priežastimi. Ap
saugok savo mažyti nuo ju. 
Apsisaugok ir save.

Kitas sveikatai grasinimas 
vasaros laiku tai temperatūra. 
Lbai sziltas oras kenkia ma
žiems vikams, ir jie negali ap
siprasti su juo. Reikia stengtis 
kiek galima kad apsergejus 
juos nuo darszczio. Reikia la
bai lengvai aprengti. Kasdien 
prausti po kelis sykius ar dau
giau tuomi atvėsinant jo kune-

Vasaros laike reikia jam 
vandens

gerti nei kitais moto laikais. 
Jeigu galima, reikia ji laikyti

m

Jonas 
tev vnia 

at lauk v
Chicago. — Vakar pasibaigė 

byla nesenai pagarsejusios-nesenai
! žmogžudės Onos Peczhilicnes,

— Andrius Szumskis, 231 I kuri kiek laiko atgal
W. New York ulv. likos baisei; hmke Agnes Kozlowicz ir pa

važiuoti automobileis ir konia , 
kožna diena skaitlis juju pasi
daugina. Gerai turėti maszina, 
tik reikė su ja ja mokėti va žino 
ti ir apsisaugo! nuo pasiutėliu 
kuriu protas yra persemtas 
munszaine. Kiti perka automo
bilius skolindami pinigus ant! 
namu, bile tik pasirodyti, kad 
ir °asz galiu turėti bambiliu. ! T

iszkeliunna p. 
in Now Yorka, kur

m * •I eipgi S !

nuszove

mažėja.

oksplozije dina- bzovc kita, moterį.sužeistas per 
mito Locust Mountain kasikio-

| šia. .Jojo bode Tamke viczius ap į nas A. Szliakis, 1 » n r
i laike mažus sužeidimus.

metu Julijo-

Pecziulieno gynė a.dv. Anta- 
teise teisėjas gintis ir plėtotis.

— Ketverge
F. Sklarei
sės ant laivo 7 diena iszplaūk
dami in Lietuva. Ta paezia die 
na iszplauks ir p. Auksztakul
nis kuris atlankys 
nes ir pažystamus.

savo gimi- 
La i m ingos 

keliones ir gilukninko sugryži- 
mo in Amerika.

— Szv. Juozapo parapijos 
Ferai jiasibaigė Ketverge, Geg. 
29 d. Sekantieji laimėjo < 
nas:

Pet ras 
doir eap;
tablecloth; F. Štokas, cushion: 

boudoir cap; 
Ed. Droy, shirt; II. Litvaicziu- 
te, pillow cases
ezius, cushion; M. Pet rau>kir

John Alter, 
kal

1< »va -

Moekeviczius,
V. Siipranavirziiuie

boil-

M. Banioniene,

V. Snpranavi-

V. Vilkaitis,

ne, lampa; Mrs.
pillows; K. LesrvieziiH, 
dra; K. Kubiliute, hardanger;

figūra; Mable
James, Vara Nome set; M. Ja 
nulavieziene, eeru >< arf: Magd. 
Dere.szkient1, rug;
diene, torirlkas;
kas, dress goods; I’. Dunczikas, 

randy;
Jonas

I)

M. Dzimi
J. I\ranau>

umbrella; P. K u bert a, 
M. Dereszkiene, raudy; 
Služelis, versziuka; (bia Sa.į 
niute, yoke. Už iužango> t įkir
tus dovanas laimėjo M. Radze- 
vieziene; ir K. Tamuloiiimr.

Szimto doleriu do\ana> lai 
me jo sekant ir ji: Viura> Milda 
zis, $50.00; Jule St rambu, 
00; Helena Bcrneckiute, *15.- 
U0. Mr.
Overnight bag; P. SklarL 
shion.

i )vy likos 
nas Vail ras,

i NatUsevicziaus,
Į Vernon uiyezios, nuejas ant sto 
go gauti bolia, paslydo ir nu
puolė ant I 
kur kabojus kėlės miliutas nu
puolė ant cimentinio saidvoko. 
Vaikas baisei susižeidė ir likos 
tuo nuvežtas in 
gonbut i.

E. De Young.
Prisaikin tieji teisėjai pripa-

posūnis Povylo žino Pecziulieno beprote ir ji
220 W. Mt. bua pasiunsta in ligonine.

Byla buv o labai indomi. Pil
nas teismas publikos. Temyki-I

telegrafinio drato I P‘ rytojaus Naujienų apraszy-
ma placziau ir smulkiau.

Ashlando li

600 pleiste- 
straikuoje

DARBININKISZKI 
TRUPINELEI.

— Siivirsznm 
rei Detroite kurie
nuo 1 Gegužio, nesugrysz prie 
darbo, pakol darbdavei nesuti
ko ant ju pareikalavimu nioko
ti $14 ant dienos ir penkes die
nas darbo.

— Iszvežiotojai pieno Chi- 
rage padare nauja 
aplaikydami
vaitos, kaipo gauna bonusa kas 

sa n va i tęs $70. —
Geriau iszvežiuot pieną 
kaip redagavot laikraszti.

Boston, Mass. — Gegužes 22 
d. So. Bostone pasimirė Roza
lija Pliopliene. 
laidotuves
Palaidota, ant Naujos Kalvari
jos Kapiniu, 
aeziu visiems

svarume, nežiūrint 
augimas

■ fc 
t

Sztai paveikslas nutrauktas 
suošia. Jeigu žiedai nesuszals, tai szimet 
tekt inai.

nuo žydinezios obeles Knn- 
obuoli u t u rosime už-

lt

kontrakta 
po $45 ant sali

padaro ant 
iszvežiuot

Iszkilmingos 
buvo 26 Gegužes.

reTariu szi rd ingai 
dalyvavusiems 

jos laidotuvėse, kaip tai drau
gams pažinstamiems ir taipgi 
graboriui Akuneviczipi už gra 
žu ir mandagu patarnavima.

LĮ
D

PAJESZKAU MERGINOS 
ANT APSIVEDIMO.

I

Turi būti nuo 22 lyg 2B me
tu ir kad neimtu pabėgus nuo 
vyro ar persiskyrus. Prisiuns- 

ir adresu. Es-

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

------- 5------- -
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro

centą Už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

kite fotografije
miu gabus xwrukas, moku ke
lis darinis ir grajinu ant dvie
ju instrumentu.

V. V. Box 50
J'ixIiorl, Pa. |

•— Pereita savaite ant sa
vo farmos Randolph, Mass., pa 
sikore Bartuszius, gyvenęs ki
tąsyk South Bostone ant Tho
mas Parko. Žmones, kurie ji 
pažinojo, sako, kad jis buvo ne 
visai norma lis. Mėgdavo per
daug iszsigerti ir susipykęs su 
paezia tankiai 
žadėdamas 
ma, kad jis nesyki jau bandės 
pasidaryti sau gala. Paskutini 
syki jis irgi buvo gerai iszsigc- 
res ir nuėjės daržinei! ant szie- 
no atsigulė. Kiek vėliaus pati 
nuėjo jo pažiūrėti, ir rado jau 
pasikorusi ant balkio. Po jo 
kojomis apaezioje stovėjo kė
dė, o prie kėdės gulėjo ant že
mes baksas. Matyt, kad ta bak- 
sa jis buvo pasistatęs ant kė
dės ir ant jo atsistojęs užsinc-

au kilpa ant kaklo, o paskui 
ji nuspyrė.

Virve buvo uojaus nupjauta 
ir bandyta pakaroklks atgai
vinti, nes buvo dar sziltas, bet 

nepasiseko. Jo ki- 
szeniujo atrasta ir revolveris. 
Matoma, jis jau buvo tikrai pa
siryžęs mirti.

ii.
duoti daug daugiau

(t.j.2)
ne

LINKSMAI

degtine,

serga
»

re

atgaivintiInsziuriniu

<J MALT SYI

ar susiejimuo-
3

ja baugindavo 
pasikart i. Ir sako-

LIETUVOJE
NEKURIE GYVENA.

Trumpaicziai

jaunimas 
pažaidžia,

paleistuvin- 
szeszi gal, ir 

asmens (negalima su

Dabartinis Pardavimas Szeriu
* '** x >

Užsibaigs 14-diena Juniaus
T r u m p ai c z i a i (J o n i s zk i o

vai.) Czia vestuvėse ir k t. puo
tose labai figūruoja 
alus, rūkymas.

\ akareliuose
se jaunimas nors ir paszoka 

bet tarp jo nėra 
tvarkos, girdisi keiksmai, bluz 
nijimai.

Szimet
gom ligom apie 
daugiau,
žinoti, nes slaptai gydosi).

CHAS. S. PARMLEY
Rea) Estate Agent. Notary Public
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 

mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavo j u namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius 1.1.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

\Vm. Anrri rv icziu>, tai keripkites pas
cii

Parapijonams Parapijos Szv.
Juozapo Lietuviu Rymo Kat.

Bažnyczios isz Mahanoy 
City, Pennsylvania.

praneszama,Sziuomi praneszama, kad
Metinis Susirinkimas l’arapi- 
jonu Parapijos Szv. J uozapo 
Lietuviu R. K. Bužu vežios, Ma- 

bus laikytas,
i >

hanoy (’i t y, Pa., 
Seredoje, Birželi 
7:00 valanda vakare, 
jos Salėjo, 600 W. Mahanoy

Mahanoy Uit y, Pa. 
kautiems tikslams, bulėm :

1- Iszrinkti septynis Trn-di- 
sus sekaneziam melui.

2- Aptarti visus kilus daly
kus, kurie legaliai gali būti in- 
neszti ant susirinkimo. 
Parapijonai

600 W.

11 ta 1924, 
Pavapi

I

Avė., *-

IOO% 
PURE 

MALT SYRUP
Unijos 

Padirbtas

Vi»i 
stovije 

(t.47 
’ros.

M. Lapinskas, Sek.

gerame 
privalo, atsilankyt i.

J. Zeruauskas, Para. I 
Attest:

PADARAU SENUS AUTO
MOBILIUS KAIP NAUJUS.

—.... I

Jeigu kas turi sena automo
biliu tai asz nukvarbuoju kaip 
nauja su naujausia politūra ir 
iszrodys kaip naujas. Duokit 
man telefoną o pribusiu ir duo
siu tolimesni iszajszkinima. 
Bell telefonas 172—J.

Antanas Budreviczius
. 334 W. Piqe Str.

Mahanoy City, Pa,

Skaitykite “Saule"
♦ ♦ ♦

Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono
ir Juodo Baksukese.

Užganėdinimas Gvarantytas.
DISTRIBUTED BY

Simon Fogel, Mahanoy City, Pa.
Thomas Wholesale Grocery Co. Mahanoy City, Pa.

MFRD. BY ‘ ‘
THE BURGER BROS. COMPANY, Cincinnati, Ohio.

ESTABLISHED 1874
I

%

Virsz minėta dienai užsibaigia pardavimas dabartinio 
pardavimo Szeriu Pennsylvania Power & Light 

Kompanijos Preferred Stock'o.
Keletą dienu adgalios buvome apgarsinia kad 
turėjome dali neiszparduotu Szeriu 
priimsime užsakinius ant tu Szeriu jeigu kiek 
ju liktu neiszparduotu.

ir kad

Skaitlis aplaikytu užsakymu del tu Szeriu 
aiszkiai parodo kad visi dar neiszparduoti 
Szerai bus iszparduoti pabaigoj kitos savaites.

ne bus priimami

/

Po 14 dienai Juniaus jau 
užsakiniai ant Szeriu nesju jau neturėsimo 
o jeigu kada vėl turėsimo tai apie tai bus, 
apgarsinta.

CUT OUT AND MAIL

Investment Dept.
3 Pennsyvania Power & Light Co.

Allentown, Pa.

Gentlemen:—
(MARK X IN [] MEETING 
YOUR REQUIREMENTS)

[] Please send mo free copy of booklet telliing more 
about yon rstock. [] I wish to subscribe for ..........
sitaręs of your Preferred Stock at price of $100.00 
and dividend per share. Send bill to me showing ex
act amount due. [] I wish to su^ertbe a for ..........

Plan of $5 per share per month 
dividend per share has been paid. 
.........  shares of your Preferred Stock at $100.00 and 
dividend per share with draft attached through.

it

’ sshares of your Preferred Stock dn Easy Payment 
untill $100.00 and 
[] Please ship mo

c

T
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Namo

Ė Addrcs T• 3 *

Namo of Your Bunk
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Pennsylvania Power & Light Co.
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